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ZNAKIEM BOGA JEST PROSTOTA
Dla ka¿dego z nas œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas
szczególny, rodzinny i niepowtarzalny w swoim klimacie.
Pocz¹wszy od Adwentu coraz wiêcej dostrzegamy wokó³
œwiat³a, nadziei i radoœci. Liturgiczne teksty z dnia na dzieñ
mówi¹ o niezwyk³ych wydarzeniach, które niebawem zobaczy ludzkoœæ. Nam równie¿ jakoœ jest wówczas l¿ej, inaczej, weselej na duchu. I chocia¿ sza³ zakupów czêœciowo
ostudza te emocje, mimo to myœlami najczêœciej jesteœmy
ju¿ przy Wigilii. A¿ wreszcie nadchodzi ten dzieñ. Czuwanie, pierwsza œwi¹teczna gwiazda na niebie, wspólne ³amanie siê op³atkiem, ¿yczenia, wzruszenie, œpiew kolêd – to
wszystko przypomina nam, i¿ oto Bóg wybra³ najmniej
oczekiwan¹ przez œwiat formê objawienia swoich zbawczych planów, przychodz¹c na œwiat w ludzkiej postaci.
Ma³a bezbronna Mi³oœæ z³ama³a wszelkie sny o potêdze,
które dla cz³owieka oznaczaj¹ na ogó³ poczucie wy¿szoœci,

Zawitaj Jezu z Panny narodzony!
Czemuœ w ¿³óbeczku ubogo z³o¿ony?
Có¿ za przyczyna ubóstwa Twojego?
Znaæ, byœ z sieroty czyni³ bogatego.
Czemu¿ w tak lichej rodzisz siê stajence?
Ziêbisz w pieluszkach cia³o Twe paniêce?
P³aczesz, a na có¿? Znaæ, byœmy weseli,
W górnych pa³acach wszyscy Ciê widzieli.
P³acze i Rachel dziatek swych, o Bo¿e,
Krwi¹ sfarbowanych, jako œliczne ró¿e,
A Ty przecz z niemi wraz siê nie farbujesz?
Znaæ, ¿e Swej dla nich wiêcej krwi gotujesz.
Jad¹ do Ciebie wschodni trzej Królowie,
Oddaj¹ dary wschodni Monarchowie,
Którymi Ty siê lubo kontentujesz,
Lecz bardziej serca onych¿e szacujesz.
Tyœ serca pragn¹³ przez mêdrca Twojego,
Jakobyœ nad nie nie mia³ nic milszego.
Wiêc z uprzejmoœci¹ serca oddajemy,
Za co od Ciebie zbawienia pragniemy.
Kolêda zaczerpniêta z tomu Pastora³ki i kolêdy czyli piosnki
weso³e ludu w czasie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia po domach œpiewane,
a przez Ks. M. M. zebrane. Czerpane z rêkopisów od roku 1695,
Kraków 1917(?).

bezpieczeñstwa, niez³omnoœci, walki i si³y. Tymczasem –
jak¿e wymownie okreœli ten fakt papie¿ Benedykt XVI:
„Znakiem Boga jest prostota. Znakiem Boga jest dziecko.
Znakiem Boga jest to, ¿e On dla nas staje siê ma³y. To jest Jego sposób panowania. On nie przychodzi z zewnêtrzn¹
moc¹ i przepychem. Przychodzi jako dziecko – bezbronne
i potrzebuj¹ce naszej pomocy. Nie chce nas przyt³oczyæ si³¹.
Sprawia, ¿e nie boimy siê Jego wielkoœci. On prosi o nasz¹
mi³oœæ – dlatego staje siê dzieckiem. Nie pragnie od nas niczego innego jak tylko naszej mi³oœci, dziêki której spontanicznie uczymy siê zg³êbiaæ Jego pragnienia, Jego myœli i Jego wolê. Uczymy siê ¿yæ z Nim i wraz z Nim doznawaæ tak¿e pokory wyrzeczenia, która nale¿y do istoty mi³oœci. Bóg
sta³ siê ma³y, abyœmy mogli Go zrozumieæ, przyj¹æ Go i kochaæ” (Bo¿e Dzieciê prosi o nasz¹ mi³oœæ). Oto tajemnica, za
któr¹ tak bardzo têsknimy ka¿dego roku. Oto tajemnica,
bez której by³oby trudno uwierzyæ w cz³owieka.
W obliczu ró¿nych form zagubienia, beznadziejnoœci,
narzekania i zgnuœnienia, musimy wiêc nieustannie szukaæ
wokó³ siebie anio³ów dobroci, którzy zwiastuj¹ wielk¹ radoœæ, ¿e Bóg sta³ siê jednym z nas! Dlatego Œwiêta to czas
wyciszenia siê i refleksji. To czas schronienia siê, nie ucieczki, przed nie³atw¹ przecie¿ codziennoœci¹. To równie¿ czas
odpoczynku i spotkañ z bliskimi oraz z rodzin¹. Przy
œwi¹tecznym stole dzielmy siê t¹ radoœci¹, ¿e Dzieciê siê
nam narodzi³o i Bóg zosta³ nam dany (por. £k 2, 10–11),
a nadzieja na lepsz¹ przysz³oœæ, niech znów wzmocni ka¿dego, kto uwierzy³, ¿e zbawienie skry³o siê w d³oniach malutkiej Mi³oœci, aby kiedyœ zab³ys³o moc¹ potêgi Zmartwychwstania.
Eligiusz Dymowski OFM

Parafianom, Dobroczyñcom,
Przyjacio³om i Sympatykom
naszego koœcio³a i klasztoru
spokojnych, rodzinnych,
pe³nych dobra, radoœci i piêkna
b³ogos³awionych Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
oraz wszelkich £ask w Nowym 2010 Roku
¿yczy Redakcja Biuletynu
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NIE BY£O DLA NICH MIEJSCA...
Mi³oœæ jest darem zadanym cz³owiekowi
Jan Pawe³ II
Nie by³o miejsca dla Œwiêtej Rodziny, nie by³o goœcinnego
dachu, dopiero licha stajenka przyjê³a zmêczonych wêdrowców. W niej to przyszed³ na œwiat Syn Bo¿y, aby go zbawiæ –
a œwiat nie mia³ dla Niego godnego miejsca. Có¿ za paradoks
dziejów!
W ka¿dej spo³ecznoœci rodzina ma podstawowe znaczenie
i wyj¹tkowe pos³annictwo. Poprzez rodzinê tocz¹ siê losy
ludzkoœci na ziemi. Silna Bogiem rodzina kieruje siê zawsze
dobrym dzia³aniem, poszanowaniem wzajemnym, idzie
drog¹ prawdy. Przyk³adem dla chrzeœcijanina winna byæ zawsze Œwiêta Rodzina i przykazanie „czcij ojca i matkê swoj¹”.
Cud narodzin Jezusa, Jego ¿ycie i póŸniejsze nauczanie
wskazywa³o wówczas i wskazuje nadal jedyn¹ drogê do Boga
Stwórcy œwiata i wszelkiego stworzenia.
Droga do Boga jest ³atwa i jednoczeœnie trudna, dokonuje
siê poprzez namacaln¹ i widoczn¹ mi³oœæ cz³owieka do Boga
i bliŸniego. Obie te drogi biegn¹ równoleg³ymi torami i nie
mog¹ siê rozdzieliæ.
Mi³oœæ ewangeliczna obejmuje bowiem Boga i cz³owieka.
W sferze mi³oœci panuje ³ad nie wykluczaj¹cy ¿adnego z obu
podmiotów.
Dzieñ Bo¿ego Narodzenia ukazuje tê mi³oœæ. Mi³oœæ musi
byæ dynamiczna w czasie i przestrzeni w ró¿norakich zaistnia³ych sytuacjach. Nale¿y siê o ni¹ nieustannie modliæ by
nie wygas³a w sercu i nie umar³a.
Koœció³ jako wspólnota Boga i ludzi wierz¹cych utwierdza
nas w potrzebie mi³oœci w ka¿dym ludzkim d¹¿eniu
i dzia³aniu.
Kszta³tuj¹c charakter cz³owieka w rodzinie, przygotowujemy siê do godnego ¿ycia chrzeœcijañskiego. W oparciu o wzajemn¹ mi³oœæ i poszanowanie ³¹czymy siê z Bogiem, bez tej
³¹cznoœci cz³owiek czuje siê zagubiony.
Istnieje jedna niepojêta mi³oœæ jak¹ Bóg obejmuje
cz³owieka i tak¹ sam¹ mi³oœci¹ cz³owiek winien kochaæ Boga.
Mi³oœæ za mi³oœæ... Jakie to oczywiste.
Mi³oœæ nie zna zmêczenia, nie ustaje, jest dynamiczna, bywa nieraz bardzo trudna, ale dziêki modlitwie i wierze otwiera siê na Boga i ludzi. Bóg jako mi³oœæ nieskoñczona pragnie

uczyæ nas tego mi³owania, zjednoczenia i promieniowania
uczuciem na ka¿d¹ ludzk¹ istotê.
Narodziny Bo¿ej Dzieciny wprowadzaj¹ nas w nastrój zadumy nad tym niepojêtym darem Opatrznoœci „zadanym”
cz³owiekowi.
W encyklice Redemptor hominis z dnia 4 marca 1979 roku
nasz umi³owany Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II mówi³ do nas:
„Cz³owiek nie mo¿e byæ bez mi³oœci”, ofiarowuj¹c bowiem
mi³oœæ odzyskuje swoj¹ cz³owiecz¹ to¿samoœæ. Œwiêto Bo¿ego
Narodzenia by³o zawsze szczególnie bliskie Ojcu Œwiêtemu.
I dalej cytujê Jego s³owa, ¿e „cz³owiek nie pojmie siebie je¿eli nie spotka siê z mi³oœci¹, je¿eli nie dotknie jej i nie uczyni
w jakiœ sposób swoj¹”. Mi³oœæ jest darem zadanym cz³owiekowi (zob. J. A. K³oczowski, Zawierzyæ prawdzie, Kraków 2006,
s. 9).
Nie by³o dla nich miejsca w gospodzie... A czy to miejsce
znajdzie Syn Bo¿y teraz i tu, w naszych sercach i domach? Czy
œwiêta nie zatrac¹ religijnego charakteru przywalone stosem
prezentów pod choink¹, suto zastawionym sto³em, zebraniem o charakterze towarzysko-rodzinnym? Czy bêdzie miejsce na siano pod bia³ym obrusem, na szczere ³amanie siê
op³atkiem, wspólne œpiewanie kolêd i pastora³ek, tak mocno
zwi¹zanych z polsk¹ tradycj¹ narodow¹?
Puste miejsce przy stole, dla spóŸnionego wêdrowca,
niech bêdzie równoczeœnie miejscem dla Dzieci¹tka Bo¿ego,
bo mieszka on w sercu ka¿dego, kto w tym dniu jest samotny,
g³odny, opuszczony i nie mo¿e znaleŸæ dla siebie drzwi otwartych przez mi³oœæ bliŸniego.
Czasy, w jakich obecnie ¿yjemy nie sprzyjaj¹ chrzeœcijañskiej mi³oœci, walcz¹ z ni¹ i krzy¿em, symbolem odkupienia,
przez Tego, który siê w³aœnie narodzi³ by zmazaæ nasze grzechy.
Reklamy kusz¹ obni¿kami, piêknymi ozdobami choinki
i sto³u œwi¹tecznego, ale nie ma w nich s³owa o istocie œwi¹t jakie obchodzimy, nie emanuj¹ uduchowieniem, mi³oœci¹
i cz³owieczeñstwem lecz merkantylizmem. Wchodz¹c wiêc
do koœcio³a klêknijmy przez ¿³obkiem, ofiarujmy Dzieci¹tku
swoj¹ mi³oœæ i podziêkujmy za przyjœcie do nas na ziemiê –
wtedy i my doznamy cudu narodzenia.
Oprac. Barbara Mikuszewska-Kamiñska

LUKROWANIE ¯£OBU
Przyzwyczailiœmy siê do obrazka ¿³óbka, z którego
uœmiechniête Dzieciê b³ogos³awi pastuszków oraz krówki,
owieczki i osio³ka. Matka Bo¿a i Józef stoj¹ dwa kroki dalej,
zupe³nie nie jak przy jednodniowym osesku, którego trzeba non stop pielêgnowaæ. Sam Jezus wygl¹da na co najmniej pó³roczne dziecko. Taka wizja szopy betlejemskiej
oddaje stan naszego prze¿ywania Bo¿ego Narodzenia.
Choæ Ewangelia œw. £ukasza wyraŸnie trzy razy mówi
o ¿³obie, a nie o ¿³óbku, dziœ próbuje siê jakby „u³adziæ”
ca³¹ sytuacjê. Zapomina siê, ¿e Jezus urodzi³ siê w miejscu,
gdzie zapewne œmierdzia³o zwierzêcymi odchodami. Maryja po³o¿y³a Go w miejscu, z którego jad³y zwierzêta. Czy2

li w takim, o którym dziœ rodzice mówi¹ dzieciom, aby go
nie rusza³y, bo siê ubrudz¹. To wszystko przy gospodzie,
która (nawet bior¹c poprawkê na to, ¿e ¯ydzi s¹ czystym
narodem) by³a miejscem przebywania wielu obcych ludzi,
a co za tym idzie okropnie niehigienicznym...
W starych pieœniach zachowywano jeszcze w³aœciwy
naturalizm: „Ach, ubogi ¿³obie”, „do szopy, bo tam cud”.
Dziœ na to wszystko sypie przyjemny puszysty œnie¿ek.
Œw. Józef zaœ uœmiecha siê zupe³nie nie jak ojciec przejêty
tym, ¿e jego dziecko, nad którym opiekê zleci³ mu sam Bóg,
musi le¿eæ w poni¿aj¹cych warunkach. Dawne pieœni z powtarzanymi „In excelsis Deo”, które to s³owa s¹ cytatem
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Za Gwiazd¹ Betlejemsk¹...
Kiedy pasterze, którzy trzymali nocn¹ wartê w czasie,
kiedy rodzi³ siê ma³y Jezus, zobaczyli na niebie nadprzyrodzone zjawisko, wielk¹, jaœniej¹c¹ gwiazdê – byli pewni, ¿e
s¹ œwiadkami Cudu, nawet jeœli nie mogli jeszcze wiedzieæ,
o jaki Cud chodzi.
Czuli, wierzyli, byli pewni, ¿e musz¹ temu Cudowi przypatrzeæ siê z bliska. I poszli w nieznane, za t¹ gwiazd¹
i mo¿na by przypuszczaæ, ¿e byli zdziwieni, ¿e Cud jest taki
maleñki.
- Mamo, co siê sta³o z pasterzami z Betlejem? Czy wiadomo co robili po tym, jak wrócili z szopy, po latach, kiedy
Jezus dorós³, naucza³ a na koniec zosta³ zabity? – pewnego
dnia zapyta³ Miko³aj.
- Pismo œwiête nic o tym nie mówi, ale mo¿emy
wyobraziæ sobie ich dalsze dzieje – odpar³am nieco zdziwiona.
- Na pewno byli uczniami Pana Jezusa kiedy naucza³ –
Miko³aj by³ pewien swojej teorii.
- A mo¿e wprost przeciwnie, mo¿e któryœ z nich by³
w t³umie krzycz¹cym: „Na krzy¿ z Nim!” – moja ponura
wizja wyraŸnie nie spodoba³a siê mojemu synowi.
- Niemo¿liwe! Po tym co zobaczyli w szopie w Betlejem?
Widzieli na w³asne oczy zastêpy Anio³ów, widzieli
Dzieci¹tko Jezus na w³asne oczy! Nie, to niemo¿liwe, ¿eby
mogli o tym zapomnieæ i byæ niedobrymi ludŸmi. Pan Jezus
na pewno ich nagrodzi³ za to, ¿e jako pierwsi ucieszyli siê
z Jego przyjœcia na œwiat – Miko³aj nie da³ siê przekonaæ.
- Nagrodzi³ ich? W jaki sposób, kiedy? – tym razem ja
niedowierza³am.
- Sama mówi³aœ, ¿e Pan Jezus wszystko wie, wszystkich
zna i ka¿demu kto w Niego wierzy nie da zgin¹æ – argumentowa³ Miko³aj.
Zamyœli³am siê przez chwilê, czy aby rzeczywiœcie
Miko³aj ma racjê. Czy z wdziêcznoœci za proste, czyste serca
przyby³ych do ¿³óbka pasterzy, Pan Jezus móg³ im w ¿yciu
pomagaæ swoj¹ ³ask¹? Czy, jak myœla³ Miko³aj, obdarzy³ ich
bogactwem? Jeœli bogactwem, to na pewno bogactwem
³aski. Mo¿e przez tê jedn¹ noc – Noc Bo¿ego Narodzenia –
zapracowali na ³askê ¿ycia wiecznego?...

- Dlaczego nic nie mówisz? – przerwa³ ciszê Miko³aj.
- Zastanawiam siê, czy mo¿na widz¹c na w³asne oczy
Cud, uczestnicz¹c w Nim ka¿dej niedzieli, nie uwierzyæ? –
rzuci³am pytanie bardziej sobie ni¿ komukolwiek innemu.
- Oj, mamo! Ale ty dziœ pesymistycznie podchodzisz do
¿ycia – zadziwi³ mnie swoim stwierdzeniem mój syn.
- Pesymistycznie? Wiesz kochanie, ja zawsze przed
Bo¿ym Narodzeniem mam w¹tpliwoœci i rozwa¿am na ile
ja, ty i wszyscy wokó³ potrafimy kierowaæ siê takim cudownym œwiat³em i zmierzaæ bezdyskusyjnie i bez sprzeciwu za Jezusem, choæby to by³a droga w nieznane. Przecie¿
w ka¿d¹ niedzielê odbywa siê taki cud na Mszy œwiêtej. Spotykamy ¿ywego Pana Jezusa. Œwieci siê lampka przy Tabernaculum, ¿ebyœmy poszli za Cudem. A my co? Biegniemy za
œwiate³kami i b³yskotkami dzisiejszego œwiata. Byle mieæ
du¿o, byle b³yszczeæ, byle g³oœno. Z daleka od ludzkiej
biedy, z daleka od problemów, z daleka od ciszy...
- No i jeszcze ta nagroda... – doda³ niespodziewanie
Miko³aj.
- Nagroda? Jaka nagroda? – nie zrozumia³am co mia³ na
myœli.
- Tylko ci, którzy trafi¹ do Jezusowego ¿³óbka, ci, którzy
w Niego uwierz¹ i pójd¹ za œwiat³em Jego nauki – otrzymaj¹
nagrodê – tajemniczo uœmiechn¹³ siê Miko³aj. – Bêd¹
mogli prawdziwie siê radowaæ Bo¿ym Narodzeniem – obwieœci³ z dum¹.
- Wiesz, ¿e Ty masz racjê! Tylko ci naprawdê prze¿yj¹
szczêœcie wraz z Maryj¹, Józefem i pasterzami.
I nie mam ju¿ w¹tpliwoœci, ¿e wtedy nigdy nie stan¹
w t³umie tych, co chcieli œmierci Jezusa.
Weso³ych, Radosnych, Szczêœliwych, pe³nych Nadziei na
Cud i pewnoœci, ¿e idziemy za Najpiêkniejszym Œwiat³em
naszego ¿ycia Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

z Pisma Œwiêtego (tak œpiewali anio³owie wg £k 2,14), wypierane s¹ przez s³odkie piosenki Arki Noego, które choæ
s¹ ³adne i wzruszaj¹ce, to jednak pozbawione sacrum.
Warto te¿ przyjrzeæ siê starym obrazom. Mo¿e nie
ka¿dy ma mo¿liwoœæ obejrzenia œredniowiecznych lub
choæby barokowych malowide³, na których czêsto jeden
z anio³ów na ¿³obem trzyma nad dzieckiem krzy¿, koronê
cierniow¹ lub m³otek i gwoŸdzie. Te symboliczne przedstawienia spotyka siê jeszcze do pocz¹tków XX w. Na niektórych obrazach Dzieci¹tko symbolicznie œpi na krzy¿u.
Dziœ szcz¹tki symbolizmu œmierci unosz¹cej siê nad betlejemsk¹ stajni¹ zredukowane s¹ do mirry (s³u¿¹cej do namaszczania zw³ok), któr¹ ofiarowuje Dziecku jeden z Mêdrców. Ju¿ nawet nikt nie zwraca uwagi, ¿e, jak podaje
Ewangelia, Mêdrcy nie odwiedzili Jezusa w stajni, lecz
w jakimœ domu. Ale dobre i to, ¿e jeszcze w ogóle pamiêta
siê o tej mirrze...

Dlaczego narzekam, ¿e odchodzi siê od tradycyjnego,
naturalistycznego przedstawiania ¿³oba, w którym od razu rozpoznawalne by³o cierpienie? Dlatego, ¿e co rok
s³yszê od ró¿nych osób g³osy, ¿e ³atwiej im religijnie prze¿yæ Wielkanoc ni¿ Bo¿e Narodzenie, które staje siê œwiêtem „rodzinnym”, a przestaje byæ misterium. Maj¹ pragnienie, ale bez spe³nienia. Poddam radê: wyobraŸmy sobie na nowo, ¿e to Dzieci¹tko ma umrzeæ. Zobaczmy krew
wylan¹ podczas ch³osty na jego cia³ku. Wpijaj¹ce siê do
czaszki ciernie korony. R¹czki przebite gwoŸdziami. Pomyœlmy, ¿e tylko po to uratowa³ siê przed rzezi¹ Heroda,
by zostaæ zabitym w innym czasie. Dopiero wtedy mamy
szansê naprawdê cieszyæ siê z przyjœcia Pana, a nie z piero¿ków od babci. To bêdzie radoœæ przez ³zy, bo ka¿dego
cz³owieka o zdrowym sumieniu poruszy los tego Dziecka.

Ach ubogi ¿³obie,
có¿ ja widzê w tobie.
S³odszy widok ni¿ ma niebo
w maleñkiej osobie.
Bo¿e Narodzenie 2009

M.M.P.

Marcin Konik-Korn
3

Nr 49

Nie samym chlebem...

Bo¿e Narodzenie 2009

OBRAZ MASACCIA «POK£ON TRZECH KRÓLI»
Do istotniejszych wydarzeñ towarzysz¹cych Misterium Bo¿ego Narodzenia, nale¿y pok³on Mêdrców
ze Wschodu, którzy jako jedni z pierwszych – po pasterzach z Betlejem – uznali w nowo narodzonym
Dzieci¹tku oczekiwanego Mesjasza i W³adcê œwiata.
O tym, jak¿e znacz¹cym wydarzeniu, opowiada œw.
Mateusz Ewangelista (Mt 2, 1–12), informuj¹c o ukazaniu siê Mêdrcom ze Wschodu cudownej gwiazdy,
która przyprowadzi³a ich do Jerozolimy, gdzie szukali nowo narodzonego króla ¿ydowskiego. Stamt¹d
król Herod skierowa³ Magów do Betlejem, gdy¿
zgodnie z przepowiedni¹ proroka Micheasza, tam
mia³ siê narodziæ przysz³y w³adca. W dalszej drodze
nadal towarzyszy³a im wspomniana gwiazda, która
po przybyciu do Betlejem, zatrzyma³a siê nad miejscem, gdzie znajdowa³o siê Dzieciê. Wówczas – jak
podaje œw. Mateusz – „weszli do domu (...); upadli na
twarz i oddali Mu pok³on”, ofiaruj¹c mirrê, kadzid³o
i z³oto.
Tekst tej ewangelicznej perykopy sta³ siê inspiracj¹
dla wielu artystów, którzy od najdawniejszych czasów starali siê ukazaæ owe wydarzenie w sposób plastyczny i obrazowy. Scena pok³onu Trzech Króli,
obok adoracji Dzieci¹tka przez pasterzy, nale¿y
zreszt¹ do najczêœciej ilustrowanych wydarzeñ biblijnych, mówi¹cych o narodzeniu Chrystusa, ale tak¿e
do najwczeœniejszych przedstawieñ motywów
bo¿onarodzeniowych, bowiem pojawia siê ju¿ w malarstwie katakumbowym. Mo¿na j¹ zobaczyæ m.in.
w rzymskich katakumbach Domicylli, a tak¿e w kaplicy greckiej katakumb Pryscylli, okreœlan¹ jako
„ho³d Magów”. Wystêpuj¹ oni tam w liczbie czterech
– a nie trzech, do czego przywykliœmy – stoj¹c symetrycznie po dwóch z ka¿dej strony Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem na kolanach, ukazanej w pozie frontalnej.
Jest to swego rodzaju ciekawostka, ale równoczeœnie

zgodna z ówczesnym kanonem malarstwa, wed³ug
którego g³ówne postacie kompozycji przedstawiano
w pozach frontalnych, zaœ osoby towarzysz¹ce
w uk³adzie symetrycznym. Trzeba jednak¿e przyznaæ, ¿e Ewangelista Mateusz równie¿ nie sprecyzowa³ ich liczby, a jedynie wymieni³ trzy z³o¿one przez
nich dary: z³oto, kadzid³o i mirrê. To zapewne zadecydowa³o w przysz³oœci o ustaleniu ich jako „trzech
monarchów”.
Jednym z niezwykle interesuj¹cych obrazów ilustruj¹cych „Pok³on Trzech Króli”, jest ma³o znane
dzie³o w³oskiego malarza wczesnego renesansu, Masaccia (1401–1428), znajduj¹ce siê obecnie w Staatliche Museen w Berlinie. Wczeœniej stanowi³o ono predellê poliptyku w koœciele S. Maria del Carmine w Pizie, dla którego zosta³o wykonane przez artystê
w 1426 roku. Interesuj¹c¹ jest ju¿ sama jego kompozycja, zale¿na w pewnym stopniu od pierwotnego przeznaczenia obrazu, a wiêc i jego formatu (21 × 61 cm).
Sk³ada siê ona z trzech spójnych ze sob¹ elementów.
Œwiêt¹ Rodzinê ustawion¹ przed stajenk¹, ³¹czy
z grup¹ œrodkow¹ postaæ pierwszego króla, klêcz¹cego u stóp Dzieci¹tka i oddaj¹cego Mu pok³on oraz
dwóch kolejnych, którym s³udzy zdejmuj¹ z g³ów korony przed nowo narodzonym królem. Widoczne
w trzeciej czêœci kompozycji konie i jeŸdziec wraz
z grup¹ towarzysz¹cych s³ug, stwarzaj¹ wra¿enie jej
otwartoœci, i jakby nie koñcz¹cego siê ci¹gu, zaœ t³o
dla niej stanowi¹ kszta³y gór. Masaccio zbudowa³ tê
kompozycjê z ró¿norodnych, ale bardzo starannie
dobranych elementów, które z³o¿y³y siê na scenê
pe³n¹ prostoty, a jednoczeœnie tworz¹c¹ intymn¹
i niepowtarzaln¹ atmosferê, gdzie wszyscy jej uczestnicy „zdaj¹ siê odczuwaæ to samo tchnienie boskoœci”.
Adam J. B³achut OFM

Masaccio, Pok³on Trzech Króli (1426 r.)
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ŒWIADKOWIE ŒWIÊTOŒCI

ŒW. BONAWENTURA
Jednym z wybitniejszych teologów franciszkañskich okresu
œredniowiecza by³ œw. Bonawentura, uwa¿any w Zakonie Braci
Mniejszych za drugiego za³o¿yciela Zakonu. Za czasów jego
pos³ugi jako ministra generalnego, zosta³y przyjête Konstytucje narboñskie; zabiega³ tak¿e o zaprowadzenie jednoœci w Zakonie, odwa¿nie broni³ franciszkañskiego ubóstwa oraz napisa³ dwa ¿yciorysy œw. Franciszka z Asy¿u: ¯yciorys wiêkszy
i ¯yciorys mniejszy.
Œw. Bonawentura, Jan Fidanza, urodzi³ siê w miasteczku
Bagnoregio we W³oszech, oko³o 1217 roku. Jego ojciec by³ lekarzem. Prawdopodobnie w latach 1225–1235 zdobywa³ elementarne wykszta³cenie w klasztorze franciszkañskim w Bagnoregio. W ¯yciorysie mniejszym œw. Franciszka z Asy¿u, tak napisa³ o sobie: Gdy by³em dzieciêciem, zosta³em wyrwany z objêæ
œmierci i w pe³ni przywrócony do ¿ycia, gdy matka z³o¿y³a œlub
za mnie ciê¿ko chorego, prosz¹c o wstawiennictwo œwiêtego ojca
Franciszka. To, co zachowujê ¿ywo w pamiêci, teraz jako fakt
rzeczywisty wyznajê, bym jako niewdziêczny nie zosta³ skazany
za winê, ¿e milczê o tak wielkim dobrodziejstwie. Mia³o to miejsce pomiêdzy rokiem 1226 a 1231. W latach 1235–1243 podj¹³
studia filozoficzne na wydziale sztuk wyzwolonych w Pary¿u.
Tam te¿ w 1243 r. wst¹pi³ do Zakonu franciszkañskiego, jako
cz³onek prowincji rzymskiej, i rozpocz¹³ studia teologiczne.
Prawdopodobnie w roku 1248 otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie.
W tym te¿ roku uzyska³ na uniwersytecie w Pary¿u bakalaureat biblijny, pozwalaj¹cy na czytanie i komentowanie Biblii
wed³ug obowi¹zuj¹cych statutów uniwersytetu. Dwa lata póŸniej uzyska³ stopieñ naukowy umo¿liwiaj¹cy mu wyk³adanie
sentencji Piotra Lombarda, zaœ na pocz¹tku 1254 roku zosta³
magistrem teologii, i obj¹³ katedrê teologii w Studium franciszkañskim w Pary¿u.
W 1257 roku, na nadzwyczajnej Kapitule generalnej w Rzymie, zosta³ wybrany genera³em Zakonu Braci Mniejszych. Jako genera³ zabra³ siê energicznie do reorganizacji i uporz¹dkowania wewnêtrznych struktur Zakonu, który coraz bardziej
rozrasta³ siê liczebnie. Rozwój Zakonu uwa¿a³ za coœ naturalnego, a nowe zadania apostolskie domaga³y siê naukowego
przygotowania braci i dostosowania Regu³y do wymagañ epoki. Wszystkie te sprawy mia³y uporz¹dkowaæ Konstytucje generalne, przyjête na kapitule odbytej w Narbonne w 1260 r.
W czasie tej kapitu³y œw. Bonawentura podj¹³ siê równie¿ zredagowania nowego ¿yciorysu œw. Franciszka. Z tego zadania
wywi¹za³ siê w doœæ krótkim czasie, pisz¹c ¯yciorys wiêkszy
œw. Franciszka z Asy¿u i ¯yciorys mniejszy œw. Franciszka
z Asy¿u, do u¿ytku liturgicznego, które w 1263 roku, na kapitule generalnej w Pizie, zosta³y uznane za oficjalne biografie Biedaczyny z Asy¿u.
W 1265 r. papie¿ Klemens IV mianowa³ Bonawenturê biskupem Yorku, ale wymówi³ siê od przyjêcia tej nominacji, ze
wzglêdu na pe³nienie nadal funkcji ministra generalnego Zakonu Braci Mniejszych. Kolejna nominacja na biskupa Albano
i kardyna³a, dokonana przez papie¿a Grzegorza X w 1273 roku,
zosta³a przez Bonawenturê przyjêta. Grzegorz X zleci³ mu tak¿e udzia³ w przygotowaniach do Soboru Lyoñskiego II. Jeszcze
jako minister generalny Braci Mniejszych, w maju 1274 r.,
wzi¹³ udzia³ w pierwszej i drugiej sesji Soboru Lyoñskiego.
Urz¹d genera³a z³o¿y³ pod koniec maja 1274 r., na kapitule generalnej zwo³anej do Lyonu, na ¿yczenie papie¿a Grzegorza
X. W czerwcu tego¿ roku Bonawentura wzi¹³ jeszcze udzia³
w trzeciej sesji Soboru. Zmar³ 15 lipca 1274 r. i zosta³ pochowany w koœciele braci mniejszych w Lyonie. W roku 1482 papie¿
Sykstus IV zaliczy³ go w poczet œwiêtych, natomiast w 1588 r.,
Sykstus V og³osi³ œw. Bonawenturê Doktorem Koœcio³a (Doktor
seraficki).

Œw. Bonawentura pozostawi³ po sobie wiele dzie³, zarówno
z zakresu teologii jak i duchowoœci. Do najwa¿niejszych prac
teologicznych nale¿¹: Komentarz do Czterech Ksi¹g Sentencji
Piotra Lombarda i Breviloquim (Zarys dogmatyki) oraz Konferencje o szeœciu dniach stworzenia. Z dzie³ dotycz¹cych ¿ycia
duchowego najbardziej znacz¹cym jest Droga duszy do Boga,
w którym œw. Bonawentura da³ nam m.in. takie pouczenie, ¿e
szczêœcie to nic innego jak posiadanie najwy¿szego dobra, dobro zaœ najwy¿sze le¿y ponad nami. Nikt wiêc nie mo¿e byæ
szczêœliwy, jeœli nie przekroczy samego siebie. Nie cia³o, lecz serce ma dokonaæ wspomnianego przekroczenia. Sami z siebie nie
jesteœmy do tego zdolni, musi wkroczyæ si³a wy¿sza, która nas
podŸwignie. Jeœli nie bêdzie nam towarzyszy³a Bo¿a pomoc, na
nic siê zdadz¹ jakiekolwiek uzdolnienia wewnêtrzne. Bóg zaœ
pomaga tym, którzy Go o to prosz¹ pokornym i pobo¿nym sercem. Modlitwa jest wiêc matk¹ i pocz¹tkiem przekraczania siebie. Módlmy siê wiêc i wo³ajmy do Pana Boga naszego: «ProwadŸ miê, Panie, drog¹ twoj¹ i niechaj chodzê w prawdzie twojej,
niech siê weseli serce moje, aby siê ba³o imienia twego!» (Ps.
85,11) (Antologia mistyków franciszkañskich, t. 1, s. 172–173).
Œw. Bonawentura swoje nauczanie teologiczne i duchowe, zawar³ tak¿e w licznych kazaniach i mowach.
Doktor Seraficki jest patronem wielu franciszkañskich uniwersytetów, instytutów badawczych, wydzia³ów teologicznych
i seminariów. Jest Patronem równie¿ naszego Wy¿szego Seminarium Duchownego, które znajduje siê tu, w Bronowicach
Wielkich. Poniewa¿ œwiêto œw. Bonawentury przypada 15 lipca, a wiêc w czasie wakacji, dlatego dzieñ Patrona Seminarium
jest obchodzony ka¿dego roku w dniu 14 marca, w rocznicê
og³oszenia Bonawentuary Doktorem Koœcio³a.
Stanis³aw Mazgaj OFM
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Z TROSK¥ I WDZIÊCZNOŒCI¥
Zastanawia³am siê ostatnio nad modlitw¹. Jak siê modlimy, o co siê modlimy? Zauwa¿y³am, ¿e bardzo ³atwo
przychodzi nam modliæ siê w sprawach, które s¹ bliskie naszemu sercu – za naszych bliskich, o zdrowie, o wszelakie
potrzebne ³aski, które pomog¹ nam ¿yæ tu i teraz. To bardzo ludzkie i bardzo naturalne. Zauwa¿y³am jednak, ¿e
jest te¿ szereg intencji, o których przypomina nam Koœció³,
a które ³atwo nam od³o¿yæ na póŸniej, zaszufladkowaæ do
tzw. modlitw koœció³kowych i podœwiadomie wyrzuciæ je
z obszaru modlitwy osobistej. O czym mowa? Na przyk³ad
o modlitwie za wspólnotê parafialn¹, za kap³anów, za papie¿a, czy za Koœció³.

Wspó³bracia
Koœció³ uczy nas, ¿e bêdziemy zbawieni nie pojedynczo, lecz we wspólnocie. W tej wspólnocie wo³amy do Boga
– „Ojcze nasz”! Ta modlitwa nie istnieje w wersji solowej.
Tylko Jezus móg³ powiedzieæ do Boga – „Ojcze mój”. Bóg
sta³ siê naszym Ojcem dziêki Jezusowi, Który zgodzi³ siê
byæ naszym bratem. Dlatego i my jesteœmy zobowi¹zani do
modlitwy za naszych braci w wierze – za nasz dom, naszych wspó³ma³¿onków, za nasze dzieci i bliskich, ale tak¿e
za cz³onków nieco wiêkszej wspólnoty, w której wszyscy
uczestniczymy zebrani wokó³ o³tarza – za cz³onków
wspólnoty parafialnej.

Wszystko jest mo¿liwe
Czy wiêc modlimy siê za nasz¹ parafiê? Za tych, których
lubimy lub nie? To nieraz trudne. Ale przecie¿ Bóg chce byœmy byli jednoœci¹. Wie, ¿e jesteœmy s³abi, i ¿e nieraz nasze
ludzkie wady, s³aboœci mog¹ przeszkadzaæ w budowaniu
tej wspólnoty. Jednak dla Niego nie ma rzeczy niemo¿liwych! Jeœli wiêc mocno w to uwierzymy, modl¹c siê umocnimy nie tylko jednoœæ parafialn¹, ale tak¿e tê zwyczajn¹,
miêdzyludzk¹. Przecie¿ hipokryzj¹ jest wspólny œpiew
„Ojcze Nasz” podczas Mszy œw., jeœli wychodz¹c z niej
nadal bêdziemy podsycaæ w sobie niechêæ wobec bliŸnich.
Je¿eli Eucharystia ma przemieniaæ nasze serca, nie stanie
siê to przecie¿ mimo naszej woli. Bóg szanuje nasz¹ wolnoœæ i tylko jeœli wyrazimy wolê przemiany serca, On zacznie w nas dzia³aæ. Ten paradoks Bo¿ej mi³oœci zak³ada, ¿e
my sami bêdziemy siê starali zmieniaæ, walczyæ z w³asn¹
pych¹, która rodzi inne wady. Bóg za nas nie przeprosi

s¹siada, z którym k³ócimy siê od lat. Nie wykona naszych
obowi¹zków – bo nie w tym rzecz. Za to z pewnoœci¹
pob³ogos³awi naszym staraniom, choæby z pozoru nam nie
wychodzi³o. On zna nasze serca, nasze prawdziwe intencje
i nic przed Nim siê nie ukryje. Bo Bóg jest prawd¹, która
wyzwala i mi³oœci¹, która ogarnia wszystkie nasze ludzkie
zranienia i s³aboœci.

Skarby
W naszej bronowickiej parafii mamy te¿ skarb. Tym
skarbem jest seminarium, do którego Bóg powo³uje swoich
wybranych. Seminarzyœci i kap³ani pracuj¹cy w naszej parafii modl¹ siê za swoich parafian ka¿dego dnia modlitw¹
brewiarzow¹. Jest to ich obowi¹zek, który przysiêgaj¹ wype³niaæ przed biskupem. Czy nie jest czymœ fantastycznym
fakt, ¿e ka¿dego dnia tylu ksiê¿y siê za nas modli? Choæbyœmy byli w najwiêkszym opuszczeniu czy samotnoœci,
przywo³uj¹c na myœl modlitwê kap³anów za lud Bo¿y,
mo¿emy uœmiechn¹æ siê, ¿e nie jesteœmy jednak tak do
koñca sami. My nie przysiêgaliœmy modlitwy za kap³anów. Jednak jako wspólnota Koœcio³a, jako parafianie powinniœmy z wdziêcznoœci¹ o nich pamiêtaæ. Szczególnie
w trwaj¹cym roku kap³añskim. A na modlitwie wiêcej
dziêkujmy.

Wdziêcznoœæ
Pan Jezus ka¿d¹ swoj¹ modlitwê rozpoczyna³ od dziêkczynienia. I jak bardzo owocna to by³a modlitwa! Uzdrowienia, uwolnienia, nakarmienie g³odnych, wskrzeszenia... Bóg widzi wdziêczne serca i tym bardziej chce im
b³ogos³awiæ. Z drugiej strony im wiêcej bêdziemy dziêkowaæ, tym wiêcej Bo¿ych ³ask dostrze¿emy w naszym szarym, zwyk³ym ¿yciu. Dlatego w czasie nadchodz¹cych
Œwi¹t starajmy siê o wdziêcznoœæ serca. Dziêkujmy Bogu
za to, ¿e mamy swój koœció³ parafialny, w którym konfesjona³y nie œwiec¹ pustkami. Dziêkujmy za kap³anów, którzy
zawsze siê za nas modl¹. Za tych, którzy w imiê Jezusa id¹
s³u¿yæ nastêpnym pokoleniom. Dziêkujmy za nasze rodziny, za nadchodz¹cy czas wspólnego œwiêtowania.
Wdziêcznoœæ rodzi radoœæ. Bóg te¿ cieszy siê na nadchodz¹ce Œwiêta. To przecie¿ na Jego chwa³ê œwiêtujemy...
Agnieszka Konik-Korn

Obcy
Gubi s³owa
Zbiera myœli
Puka do drzwi
Nieproszony
Czeka ufa
Jeszcze wszystkim
Dobrze znany
Tylko szkoda
Coraz wiêcej
W naszych domach
Drzwi
Bez klamek
El¿bieta Guœpiel
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Z radoœci¹ chcemy poinformowaæ, ¿e od marca
2010 uruchomimy w naszej franciszkañskiej
parafii oœrodek poradnictwa rodzinnego, narzeczeñskiego oraz wsparcia w trudnych sytuacjach ¿yciowych. W nastêpnym, wielkopostnym numerze biuletynu, podane zostan¹
szczegó³owe informacje o terminach i miejscu,
gdzie skorzystaæ bêdzie mo¿na z mo¿liwoœci
uzyskania duchowej pomocy, zasiêgn¹æ informacji oraz otrzymaæ wsparcie i poradê.
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£ A M I G £ Ó W K I
DLA MA£EJ I DU¯EJ G£ÓWKI

Po rozwi¹zaniu krzy¿ówki odczytaj pionowo w pogrubionych kratkach has³o. Przy odgadywaniu poszczególnych
wyrazów pomocne mog¹ byæ aktualny i poprzednie numery naszego biuletynu parafialnego. ROZWI¥ZANIA
PROSIMY NADSY£AÆ na adres parafii lub ODDAWAÆ w kancelarii parafialnej w zaklejonych kopertach do 31
stycznia 2009 r. Spoœród prawid³owych odpowiedzi rozlosujemy nagrodê – album Adama Bujaka „Bo¿e
Narodzenie”, ufundowany przez p. El¿bietê Wójtowicz z Lublina.
oprac. M.M.P.
1

1. Uczta przed Bo¿ym Narodzeniem

2

2. W nim le¿a³ Pan Jezus
3

3. Msza Œwiêta o pó³nocy w Bo¿e
Narodzenie

4

4. W ka¿dym domu na Œwiêta
5

5. Drogocenny kruszec, który przynieœli
mêdrcy

6

6. Przyszli za gwiazd¹

7

7. Kierunek, z którego przyszli królowie

8

8. Król, który chcia³ zabiæ Jezusa

9

9. Na torcie lub na choince

10

10. Nad stajenk¹

11

11. Tradycyjne ryby zjadane na Wigiliê

12

12. Bez niej nie zrobisz ciasta

13

13. Miejsce narodzin Jezusa
Nagrodê za prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki z poprzedniego numeru naszego biuletynu „Nie samym chlebem...”, a jest ni¹ ksi¹¿ka
Œwiêty Franciszek w sztuce, ufundowana przez o. Adama B³achuta, otrzymuje p. Patrycja Œliwa. Prosimy j¹ odebraæ w kancelarii
parafialnej. GRATULUJEMY! Has³o brzmia³o: „Faustyna”.

WARTO

P R Z E C Z Y TA Æ
Ksi¹¿ki na ogó³ dostêpne w bibliotece przy ul. Ojcowskiej 27 (za sklepem)

Jodi Picoult, Zagubiona przesz³oœæ, Warszawa 2005, s. 432.
Autorka posiada niezwyk³y dar poruszania wa¿nych ¿yciowych problemów.
W swojej ksi¹¿ce zmusza Czytelnika do
rozwa¿añ nad zagadnieniem dobra i z³a. Zastanawia siê nad odwiecznym pytaniem,
dlaczego s³uszna pozornie decyzja mo¿e
staæ siê krzywdz¹c¹ dla bliŸniego.
Ksi¹¿ka godna przeczytania pokazuje
ludzkie s³aboœci i radoœci, przedstawiaj¹c
jednoczeœnie wizjê dobra jako podstawowej
zasady postêpowania w ¿yciu ziemskim.
BMK

Jan Andrzej K³oczowski, Zawierzyæ prawdzie. O encyklikach Jana Paw³a II. Próba
osobistej lektury, Kraków 2006, s. 143.
Autor dominikanin, profesor PAT
w Krakowie, teolog, filozof i publicysta, poszukuje odpowiedzi na pytanie o miejsce
chrzeœcijañstwa w ¿yciu cz³owieka.
BMK
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Z ¯ Y C I A PA R A F I I
KALENDARZ DUSZPASTERSKI
GRUDZIEÑ – STYCZEÑ – LUTY
2009

2010

08.12. Uroczystoœæ Niepokalanego Poczêcia NMP, Patronki i Królowej Zakonu
Serafickiego. Dodatkowa Msza œw.
o godz. 900
13.12. 3. Niedziela Adwentu (Gaudete)
16.12. Pierwszy dzieñ Nowenny do Dzieci¹tka Jezus
24.12. Wigilia Bo¿ego Narodzenia
2330 – Liturgiczna Godzina Czytañ
2400 – Uroczysta Pasterka w intencji parafian i dobroczyñców koœcio³a i klasztoru
25.12. Uroczystoœæ Narodzenia Pañskiego
26.12. Œwiêto œw. Szczepana – Msze œw. jak w Dzieñ Bo¿ego Narodzenia
27.12. Œwiêto Œwiêtej Rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa
28.12. Œwiêto Œwiêtych M³odzianków, mêczenników
31.12. Zakoñczenie Starego Roku
1715 – nabo¿eñstwo b³agalno-dziêkczynne na zakoñczenie
roku

01.01. Nowy Rok. 43. Œwiatowy Dzieñ Pokoju
02.01. 1. Sobota Miesi¹ca – odwiedziny chorych w parafii
04.01. Rozpoczêcie wizyty duszpasterskiej, czyli tzw. kolêdy
06.01. Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego
10.01. Œwiêto Chrztu Pañskiego
17.01. Rozpoczêcie Tygodnia Modlitw o Jednoœæ Chrzeœcijan
02.02. Œwiêto Ofiarowania Pañskiego. 14. Œwiatowy Dzieñ ¯ycia
Konsekrowanego
05.02. 1. Pi¹tek Miesi¹ca – odwiedziny chorych w parafii
11.02. 18. Œwiatowy Dzieñ Chorego. Na Mszach œw. udzielenie sakramentu namaszczenia chorych
16.02. Ca³odzienna adoracja w koœciele
900 – dodatkowa Msza œw.
17.02. Œroda Popielcowa. Rozpoczêcie Wielkiego Postu
W czasie kolêdy kancelaria parafialna bêdzie czynna od poniedzia³ku do œrody oraz w pi¹tek w godz. 1100–1200.

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
PONIEDZIA£EK 04.01.2010

PI¥TEK 15.01.2010

UL. OJCOWSKA: NUMERY 2–58, 3–19 BLOK

UL. JASNOGÓRSKA, STELMACHÓW, HO¯A, S£OTNA,
DZIELNA, CHMURNA, WALECZNA, NAWOJOWSKA

ŒRODA 05.01.2010
UL. OJCOWSKA: NUMERY 62–88, 23–59,
BLOK: 23A, 23B, 23C

CZWARTEK 07.01.2010
UL. OJCOWSKA: NUMERY 90–120A, 61A–105

PI¥TEK 08.01.2010
UL. OJCOWSKA: NUMERY 122–158, 107–129

SOBOTA 16.01.2010
UL. BUDRYSÓW, UL. SZAROTKI,
UL. NA POLACH (NR NIEPARZYSTE Z WYJ¥TKIEM BLOKÓW)
UL. DZIEWANNY I PEJZA¯OWA

PONIEDZIA£EK 18.01.2010
UL. NA POLACH (NR PARZYSTE)
UL. NA POLACH – BLOKI NR 3, 25, 27 I 29

SOBOTA 9.01.2010

WTOREK 19.01.2010

UL. OJCOWSKA: NUMERY 160–176, 131–161
UL. OKRÊ¯NA, UL. NA WYRÊBÊ

UL. NA POLACH – BLOKI NR: 31, 33 I 35

PONIEDZIA£EK 11.01.2010

UL. STAREGO DÊBU

ŒRODA 20.01.2010

UL. PASTERNIK, UL. ZABORSKA

WTOREK 12.01.2010
UL. SOSNOWIECKA, SMÊTNA, LAZUROWA,
RADZIKOWSKIEGO, UL. SOSNOWIECKA – BLOKI: 11A I B

ŒRODA 13.01.2010
UL. STAWOWA

CZWARTEK 14.01.2010
UL. CHE£MOÑSKIEGO I ŒMIA£A

Czas wizyty duszpasterskiej, to wspólna modlitwa kap³ana z rodzin¹ i b³ogos³awieñstwo, które za posrednictwem kap³ana Bóg pozostawia w rodzinie.
Wizytê duszpastersk¹ rozpoczynamy o godz. 15.00, w sobotê
o godz. 14.00.
Rodziny, które nie mog¹ z ró¿nych powodów przyj¹æ kap³ana
w wy¿ej wyznaczonym terminie, a pragn¹ to uczyniæ w innym, prosimy o kontakt z parafi¹.

Z GABLOTY PARAFIALNEJ
PORZ¥DEK NABO¯EÑSTW W KOŒCIELE
Msze œwiête w niedziele: 7.00, 9.00 (dla m³odzie¿y), 10.30 (dla dzieci),12.00 (suma), 18.00. Msze œwiête w dni powszednie: 7.00, 18.00
W uroczystoœci i œwiêta nieobowi¹zkowe dodatkowa Msza œwiêta o godz. 9.00. Nabo¿eñstwa okresowe: 17.30
SpowiedŸ podczas ka¿dej Mszy œwiêtej. Odwiedziny chorych – I pi¹tek miesi¹ca od godz. 9.00
Kancelaria parafialna czynna w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godzinach 18.00–19.30
tel. 12 637 55 96, tel. kom. 0662 380 402, e-mail: parafia.bronowice@gmail.com, http: //www.franciszkanie-bronowice.pl/

Redakcja biuletynu: o. Eligiusz Dymowski (red. nacz.), o. Adam J. B³achut, o. Stanis³aw Mazgaj,
Barbara Mikuszewska-Kamiñska, Ma³gorzata Palim¹ka, Agnieszka Konik-Korn, Marcin Konik-Korn, Marcin Herzog (red. techn.)
Adres do korespondencji: Klasztor OO. Franciszkanów, ul. Ojcowska 1, 31-344 Kraków, tel. 12 637 55 96, 12 626 46 40

Wszystkich sympatyków i chêtnych do wspó³pracy przy redagowaniu niniejszego biuletynu zachêcamy do nadsy³ania propozycji
i ewentualnych materia³ów do druku oraz prosimy o kontakt pod adresem mailowym: NieSamymChlebem@ofm.opoka.org.pl
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